KIELIÄ KEHIIN!
Kielirikasteinen
koulutuskokonaisuus
työpareille

yhdessä tehden

Välineitä
kielikasvatukseen ja
kielirikasteiseen
toimintaan omassa työssä

Tervetuloa
toiminnalliseen Kieliä kehiin! -koulutukseemme ”Välineitä kielikasvatukseen ja
kielirikasteiseen toimintaan” yhdessä kollegasi tai työparisi kanssa!
Tämä koulutus on suunnattu sekä varhaiskasvatuksen opettajille/henkilöstölle että
perusopetuksen opettajille. Koulutukseen osallistutaan työpareittain.

Koulutuksen aikana saadaan eväitä kielirikasteiseen opetukseen ja toimintaan sekä kieliettä globaalikasvatukseen. Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
työparin kanssa omaan päiväkotiin / kouluun kielirikasteinen toimintamalli, projekti tai
monialainen opintokokonaisuus.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta osiosta:


4.10.

Koulutuspäivä Vapriikissa



loka-joulukuu

Työskentelyä oman projektin parissa



14. - 15.12.

Koulutuspäivät Ikaalisten kylpylässä

Ilmoittautuminen e-lomakkeella 26.9. mennessä.
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12562/lomake.html
Koulutukseen mahtuu mukaan 60 osallistujaa. Koulutus on maksuton, mutta sijaiskuluja ei
korvata. Koulutuspäivän ohjelma löytyy seuraavilta sivuilta. Koulutukseen ilmoittautuminen
edellyttää koko koulutuskokonaisuuteen sitoutumista.

1. koulutusosio / koulutus
10:00 - 11:00

Aika: 4.10.

Paikka: Vapriikki

Riikka Alanen, Jyväskylän yliopisto:
Kielen opetuksesta kielikasvatukseen

11:00 - 12:00

Kati Kajander, Jyväskylän yliopisto:
Kielirikasteisen opetuksen mahdollisuuksia

12:00 - 12:45

Lounas

12:45 - 14:15

Tarja-Kaarina Lääperi, Maailmankoulu, Tampereen kaupunki:
Pienin askelin maailmankansalaisuuteen.Toiminnallista kieli- ja
globaalikasvatusta arjessa.

14:15 - 14:30

Päiväkahvit

14:30 - 15:00

Rinnakkaisohjelmaa a) varhaiskasvatukselle b) perusopetukselle
a) Liisa Virolainen: Kokemuksia kielisuihkuista päiväkodeissa
b) Esimerkki kielirikasteisesta, monialaiseta opintokokonaisuudesta

15:00 - 16:30

Ohjeistusta oman projektin käynnistämiseen ja työparityöskentelyä:
Oman kielirikasteisen toiminnan tai projektin suunnittelua

2. koulutusosio

Työskentelyä työparin kanssa oman kielirikasteisen
toiminnan tai projektin parissa omassa työssä.

3. koulutusosio / koulutus

Aika: 14. - 15.12.

Paikka: Ikaalisten kylpylä

1. päivän ohjelma (14.12):
klo 8:15

Lähtö Vanhan kirjastotalon edestä yhteiskuljetuksella

klo 9:15

Saapuminen Ikaalisten kylpylään ja aamiainen

10:00 - 13:00

Sirkku Latomaa ja Raisa Harju-Autti, Tampereen yliopisto:
Monikielisyys - identiteetin perusta ja luovuuden lähde. Monikielisten
lasten ja perheiden tukeminen koulun ja päiväkodin arjessa

13:00 - 14:00

Lounas

14:15 - 15:30

ryhmä 1: Zodiak: Kielten tanssityöpaja
ryhmä 2: Työparityöskentelyä oman projektiesittelyn parissa

15:30 - 16:00

Majoittuminen ja päiväkahvi

16:00 - 17:15

ryhmä 1: Työparityöskentelyä oman projektiesittelyn parissa
ryhmä 2: Zodiak: Kielten tanssityöpaja

17:15 - 19:30

Mahdollisuus liikuntaan tai uimiseen kylpylän tiloissa

klo 20 -

Illallinen

2. päivän ohjelma (15.12.):
klo 7 - 10

Mahdollisuus aamu-uintiin ja aamiainen

10:00 - 10:30

Päivän kielirikasteinen aloitus

10:30 - 12:00

Työparityöskentelyä: Näyttelyn kokoaminen.
Huoneiden luovutus klo 12 mennessä.

12:00 - 13:00

Lounas

13:30 - 15:30

Kielirikasteisten projektien ja toimintamallien kiertävä näyttely
Projektien ja toimintojen esittelyä, keskustelua ja kokemusten vaihtoa

klo 15:30 alkaen

Päätöskahvit

16:00

Lähtö Tampereelle

Koulutuspäivien ohjelman aikataulut saattavat tarkentua vielä.

